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 "ألف مدني يواجهون خطر الموت جوعًا في مخيم خان الشيح( 21)"

 

 
 

 يلداو المعارضة السورية جنوب دمشق تصدر قراراً يضيق حركة المرور بين اليرموك. 

  لحل قضيتهمفلسطينيو سورية في اليونان يجددون مناشداتهم. 

  (83)  6102/ فلسطينياً قضوا خارج سورية حتى نهاية شهر أيلول 

 الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني تختتم أسبوعها الطبي الثالث. 
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  آخر التطورات

شهدت أسواق مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق نفاد جميع المواد الطبية 
كامل، حيث يعاني األهالي من تبعات فقدان المواد الطبية العاجلة، وحليب والغذائية بشكل 

 .األطفال، والمواد الغذائية األساسية

فيما أكدت مصادر متعددة من داخل المخيم لمجموعة العمل أنه في حال استمرت قوات النظام 
اثية العاجلة فإن بإغالق الطرقات المؤدية للمخيم ومنعها لدخول أي من المواد الطبية أو اإلغ

كارثة إنسانية ستصيب العشرات من المرضى واألطفال، حيث أدى الحصار لنفاد حليب 
 .األطفال، والخبز، واألدوية

آالف طفل يعانون من تبعات الحصار المشدد ( 3)ألف مدني بينهم ( 21)يذكر أن أكثر من 
 .1122أكتوبر | األول  الذي تفرضه قوات الجيش النظامي على المخيم منذ مطلع شهر تشرين

 
تعميمًا  ،وعلى صعيد آخر، أصدرت المحكمة العامة لجنوب دمشق التابعة للمعارضة السورية

تضيق الخانق فيه على حركة مرور األهالي بين مخيم اليرموك المحاصر وبلدة يلدا عبر حاجز 
 .شارع العروبة

إلى أنه بناء على مقتضيات ( فيسبوك)وأشار البيان الذي نشر على موقع التواصل االجتماعي 
المصلحة العامة قررت المحكمة العامة لجنوب دمشق في جلسة مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

 : ما يلي 12/21/1122
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من عدم عبور أي شخص من حاجز العروبة إال بموجب بطاقة تصريح صادرة عن مكاتب األ
في البلدات، وأن يقوم المهجرون الراغبون بالمرور من الحاجز بتسجيل بياناتهم في مكتب األمن 
الخاص بالبلدة القاطنين فيها، وأن يسجل األطراف القاطنون في الطرف اآلخر من الحاجز في 

 .مكتب أمن البلدة التي غالبا ما يتواجدون فيها

 
أن القرار سينفذ بشكل تدريجي، وسيعمل به بعد أسبوع ونوهت المحكمة العامة في جنوب دمشق 

 .من تاريخ تعميمه

هذا وكان الطريق الواصل بين المخيم ويلدا قد أغلق عدة مرات من قبل المجموعات المسلحة، 
 .وهو ُيعتبر المنفذ الوحيد لدخول المواد والمساعدات الغذائية ألبناء المخيم المحاصرين

ئل الفلسطينية كانت قد نزحت عن مخيم اليرموك إثر اقتحام تنظيم ُيشار أن المئات من العوا
داعش له مطلع إبريل الماضي بتنسيق مع عناصر جبهة النصرة المتواجدين في  –الدولة 
 .اليرموك

وباالنتقال إلى اليونان حيث جدد المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين في اليونان، 
منظمة التحرير الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في و  حقوقية واألمم المتحدةمناشدتهم للجهات ال

يجاد حل لمشكلتهم الممتدة منذ أكثر من عشرة أشهر، كما  اليونان، العمل على إنهاء مأساتهم وا 
اشتكى الالجئون من المعاملة غير اإلنسانية التي تنتهجها الحكومة اليونانية نحوهم، حيث أكدوا 
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ت اليونانية ورغم المناشدات والنداءات التي أطلقوها ال تزال تمتنع عن معالجتهم في أن السلطا
مشافيها العامة وتقديم العالج المناسب لهم، وتجبرهم على الذهاب إلى المشافي الخاصة، والتي 

 .تشكل عبء ماديًا عليهم نتيجة وضعهم االقتصادي والمادي المزري 

المتواجدون في جزيرة كيوس اليونانية على أن السلطات اليونانية فيما أكد الالجئون الفلسطينيون 
ترتكب بحقهم مخالفات جسيمة، حيث تعاملهم معاملة غير إنسانية وصلت إلى حد الضرب 

 .والشتم واإلهانة واإلذالل، بحسب قولهم

 هذا ويعاني فلسطينيو سورية في اليونان من إهمال كبير في المجال الطبي، ومن عنصرية بعض
كما يعانون من ظروف معيشية غاية في  األطباء الذين باتوا يتعاملون معهم بشكل غير إنساني،

عدم توافر شروط النظافة والخدمات األساسية في أماكن تواجدهم، حيث إن معظم و  القسوة،
 .المساكن هي مساكن مؤقتة أو خيام، في ظل انتشار كبير للحشرات والزواحف السامة

 

 احصائيات

عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين سقطوا على طريق الهجرة أو في دول بلغ 
ضحية توزعوا على ( 33)، 1122سبتمبر /أيلولو  1122اللجوء الجديد خالل الفترة الممتدة بين 

 في ليبيا،( 22)الجئًا في لبنان، و( 21)و الجئًا في مصر،( 21)بلدًا، منهم ( 21)أكثر من 
آخرين في ( 3)و الجئين في مالطا،( 2)الجئ في تركيا، و( 21)و آخرين في اليونان،( 3)و

ضحية 1في إيطاليا، والجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية في مقدونيا و( 3)و فلسطين،
 .في ألمانيا

ضحية، ( 3331)ُيذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قضوا حتى اليوم، بلغ 
صائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، حيث قضت الضحايا بحسب اإلح

ألسباب مباشرة كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب 
قوارب "غير مباشرة كالغرق أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ 

 ".الموت
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  لجان عمل أهلي

تمت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني اخت
فعاليات األسبوع الطبي الثالث ألهل مخيم اليرموك المقيمين في يلدا وببيال، وبحسب القائمين 

 .مريضاً  1311على العمل أنه تم معالجة أكثر من 

المشارك في األسبوع الطبي الثالث معالجته لـ مؤيد شتيوي طبيب األطفال .ومن جانبه أكد د
طفاًل من مخيم اليرموك خالل ثالثة أيام؛ معتبرًا ان هذا يعد انجازًا نسبة للوقت المتاح؛  311

موضحًا أن معظم الحاالت عبارة عن انتانات هضمية وتنفسية وسوء تغذية؛ وتلقت العالج 
 .والدواء المناسب

ة الشعب الفلسطيني كانت قد أطلقت العديد من المشاريع اإلغاثية يذكر أن الهيئة الخيرية إلغاث
والطبية في سورية، وذلك للتخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين واألعباء االقتصادية الناجمة 

 عن نزوحهم من مخيماتهم وتجمعاتهم بسبب استمرار الصراع الدائر في سورية

 
 1122نوفمبر  - تشرين الثاني 2 إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000) •

 .1121يوليو 
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 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .في قطاع غزةالجئًا فلسطيني سوري  (1000)  •
 .1122ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 27)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 2172)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2131)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 271)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 211)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 2131)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2122)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 731)حوالي : رعامخيم د •
على التوالي، ( 31)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : مخيم خان الشيح •

 .وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له
الوضع هادئ نسبيًا مع : حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


